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וא� , א"מ זיע"ק הרמ"ק מר� רביה"דבוק ומקושר בלב ונפש לאביו הרה

  .ליו ביותר לסייעו בעבודת הקודשהיה מסור א

, ק וא� היה מעורר על כ�"מקפיד מאוד על שבת אחי� בפרט בשבהיה 

הוא עורר ש� את , ב"ודכירנא כי פע� בעת היותו בעיר מיאמי שבארה

אנשי הקהילה בעני� שצרי� לישב ולהתאס� באסיפת מרעי� בליל 

שמיות וכידוע שכל הישועות ברוחניות וג, ק בשירות ותשבחות"שב

  .נמשכי� בעת כשיושבי� ומתוועדי� שבת אחי� ג� יחד

ש� צוה "ז "ועי, "הנה מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד"כ "פהוזהו 

  ".את הברכה חיי� עד העול�' ה

ויצו פרעה "פ "א שפירש עה"זיע ק מר� רבינו דוד מלעלוב"הרהמוכידוע 

� להיכתב תאספו� דלכאורה היה צרי, "'וכו לא תאספו� לתת תב� לע�' וגו

  .�"או ניקוד חול� במקו� האל' ע� ו

דהנה ע� ישראל בעת היות� במצרי� היו מתכנסי� באסיפת ותיר� 

שיו� זה קיבלו במתנה למנוחה , ק"מרעי� בשבת אחי� ג� יחד בשב

  .כידוע שמשה רבינו דאג לה� יו� זה

והיו מתאספי� בשירות ותשבחות , "ישמח משה במתנת חלקו"וזהו 

ולכ� פרעה רצה , וזה היה זכות קיומ� במצרי�, "אשר שבת ברא ל-לק"

  .לבטל את כלל ישראל מאסיפות אלו

דהיינו שיבטלו האסיפות , "לא תאספו� לתת תב� לע�"מה שאמר וזהו 

  .ק"כדי שעל ידי זה יתבטל כל קיומ� של כלל ישראל חלילה עכדה
*  

 "ויאמ� הע�"ש במצרי� "י האסיפות זוכי� לאמונה שלימה וכמ"עוהנה 

דבאותו זמ� שבאו לבשר לה� שהגיע זמ� הגאולה מיד , )לא, שמות ד(

  .ובמשה עבדו' האמינו בה

ע "זי בעל התניא קדישאק "מה שכתוב באגרת הקודש אשר להרהוכידוע 

שמעתי מרבותי כי אילו נמצא מלא  אחד עומד במעמד עשרה : "ק"וזלה

ול עליו אימתה ופחד מישראל ביחד א! שאינ� מדברי� בדברי תורה תיפ

בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה מתבטל ממציאותו 

  .ק"עכלה, "לגמרי
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''טבת תשע' ט

  וווו""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                ויגשויגשויגשויגש    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ב"ד טבת תשע"מוצאי י
  אר� ישראל

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"יומא דהילולא של כ

  טבתד "י –א "זיע
***  

חשיבות אסיפות מרעי� שבת אחי� ג� יחד בעני� 

  �"וימי השובבי

א עוד במעלליו "ק זיע"ר רביה"מר� אאמו ק "כ

א ערליכער , יתנכר נער ויראתו חופפת על פניו

והיה , ירא שמי� מרבי�, אגעהוטענער בחור

, ל� גודל מעלת אסיפות מריעי�הרי 

עת שיושבי� ומתוועדי� יחד ומנצלי� 

את הזמ� להתעוררות לחשבו� הנפש 

ובאופ� כזה של , ולתשובה שלימה

שבת אחי� אז זוכי� לכל הישועות 

וכ� כאמור שעל ידי שבת אחי� , ג"ברו

זוכי� לאמונה שלימה וקבלת עול 

  .מלכות שמי�

כה אמר בנ  יוס! שמני אלקי� לאדו� 
  )ט, מה( לכל מצרי�

שהוא ללא  בנ  יוס! כה אמרש "מד "יל
לאיזה סיבה אמר יוס� שיגידו , צור�

ולמה לא די בזה ' וגושמני לאביו בשמו 
שיגידו לאביו אי� שה� בעצמ� ראו 

ולמאי נצר� , שיוס� מושל על מצרי�
', השליחות שיגידו בשמו שמני וגו

כשבני , וכשנדייק בהמש� הכתובי�
יעקב באו אל אביה� ואמרו לו עוד 

וזכר ש� שעשו לא מ, יוס� חי
אלא , השליחות של יוס� לאמר בשמו

עוד יוס� חי , משמע שאמרו מעצמ�
  .וכי הוא מושל בכל אר* מצרי�

כשנדייק עוד שבני יעקב אמרו לו ל "וי
עוד יוס� חי ויעקב אמר עוד יוס� בני 

עוד , מה רצה בזה, הוסי� לומר בני, חי
� "נדייק בפסוק  ויפג לבו כי לא האמי

ידברו אליו את כל ולאחר שו, "לה�
כתיב ' דברי יוס� אשר דבר אליה� וגו

� , ותחי רוח יעקב משמע שעכשיו האמי
ולכאורה מה הוסיפו בדברי� , לה�

, שהביאוהו לידי אמונה שיוס� חי
י כתב שאמרו ליעקב הסימ� "ורש

, שמסר לה� יוס� להעביר לאביו
שלמד עמו פרשת עגלה ערופה 

� צ, כשנפרד ממנו  ב הלשו�"א� עדיי
מהו את , את כל דברי יוס� אשר דבר

היה לו לומר את דברי , כל דברי יוס�
עוד יש לדייק במה , יוס� ותו לא

ק "והקשה בספה, שאמרו עוד יוס� חי
שלשו� עוד חי שיי�  באר מי� חיי�

לומר על זק� שחושבי� עליו שמא מת 
� חי ז שיי� "ע, ובאי� לבשר שעדיי

אבל על צעיר , לומר הנה עוד חי הוא
לימי� לא שיי� הלשו� הזה אלא 

  .אומרי� הנה הוא חי
ק מרוזי� "הרהמ שנאמר מ"עפיל "וי

פ כה אמר בנ� יוס� שמני "א עה"זיע
ולכאורה וכי , אלקי� לאדו� לכל מצרי�

מה חשיבות היא ליעקב אבינו שבנו 
מושל במצרי� ערות האר* וכי לזה 
היתה ציפייתו ורצונו ומהו הבשורה 

, שר לאביו בזההטובה ששלח יוס� לב
הכוונה על " אמר כה"א� הפירוש היא 

שהשכינה , כההשכינה הנקראת 
בנ� יוס� שמני "מכרזת ואומרת כי 

ש� ופרס� את אלוקותי בכל " אלקי�
וזהו בשורה טובה ומשמחת , מצרי�

ליעקב שבנו עומד בצדקו באשר הוא 
מדוייק ' ד הק"ולפי. ד"עכ, ש� במצרי�

שהכוונה  ,ש כה אמר בנ� יוס�"שפיר מ
  .על השכינה

ל מה שאמרו ליעקב עוד יוס� "יז "ולפי
� , חי כוונת� באמר� עוד כי עוד לשו

ו "י עה"ש רש"ריבוי הוא כמ פ ויב� עלי
ו , וכא� הכוונה שעוד יוס� חי, עוד היינ

אלא , שלא רק שהוא חי בי� החיי�
שהוא חי בצדקתו וביראתו שניתוס� 
ו וירד למצרי� , אצלו מאז היפרדו מאבי

ומלכותו ברצו� קיבלו " א"ר זיע"אאמו מר� ק"כמה שפירש וכידוע 

ז זכו לקבלת עול מלכות "דבזכות הרצו� שהיה לה� עי, "עליה�

הגביר את ועל כ� צרי� ל, שמי� דאי� ל� דבר העומד בפני הרצו�

ז יזכה להתקרבות "לעבודת הבורא ועי גועי�הרצו� בכיסופי� וגע

ולבקר ' של ממש ואני קרבת אלוקי� לי טוב ולחזות בנוע� ה

  .בהיכלו
*  

א "זיע י הקדוש"האר � כידוע מרבינו"ימי� באי� ימי השובביהנה 

וא� שיש הרבה , התיקוני� הנפלאי� אשר עשה לנו לימי� אלו

שיור רק התורה הזאת מ אי� לנו "מ', עניני� תיקוני� וסיגופי� וכדו

בעל ק "וכידוע מה שכתב הרה. ובכוח התורה זוכי� לכל התיקוני�

' והקובע לו ללמוד ער  ה: "ק"ע וזלה"זי היסוד העבודה מסלאני�

י� טעימה בעלמא שעות בלא שו� הפסק דיבור בעני� אחר ובלא ענ

ל שדבר זה הוא עני� נפלא המועיל ומזכ  "נד תענית שעות "וע

וא� . ק"עכלה" אותו אד� לתשובה ולכפרה מעולה ומכפר ומביא

  .אמרו בשמו שהוא כמו תענית משבת לשבת
*  

ומה  ,אכשורי דרא בחסידישע ישיבות שמאוד נתקבל סדר זהה "וב

טוב ומה נעי� שהישיבה בוחרי� והיונגע לייט יתמידו בעני� זה ואז 

והפו� בה , אתואי� לנו שיור רק התורה הז, טוב לה� בזה ובבא

 א"מ זיע"ק הרמ"ק מר� זקה"כוכמו שדייק . פו� בה דכולה בהוה

כ מבקשי� על "ואח, "השיבנו אבינו לתורת "שקוד� כל מבקשי� 

ה "י שמתקרבי� להקב"דע, עוד מדריגות בעבודה ובתשובה

  .אז ממילא זוכי� לכל המדריגות, בתורה

שנזכה לכל הישועות ולשמירה עליונה לכל ע� ישראל ' הויעזור 

ושפע רב בגשמיות ורוחניות בכללות , ומות מושבותיה�בכל מק

ונזכה , וימלא משאלותינו במידה טובה ישועה ורחמי�, ובפרטות

לתורה וגדולה במקו� אחד חיי בני ומזוני רויחא ואריכא בריאות 

וישועה שלימה וברכה שלימה וגאולה שלימה לבני� , הגו� והנפש

 .אייביג ק שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� אוי�"ביהמ
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 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
  ,אהבת אית� אדונינו מורינו ורבינו, את נשמת עטרת תפארת ישראל, יוחק עלי גליו� זה לזכרו�

עמוד  ,המנורה הטהורה ואספקלריא המאירה ,הו� דישראלעמודא צלות, יסוד צדיק יסוד העול�
  , מרנא ורבנא, קדוש אלוקי�איש , האש והאמת

  א"זיע אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח� נות רבי"כקש
  א"זיע משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכי נור מר� רבי"אדמו ק"היב� רב

  א"ד לחודש טבת שנת תשס"אשר עלה ונתעלה בסערה השמימה ביו� י
להיפקד בדבר , י להמלי� טוב בעדינו ובעד כל עדת ישראל"זכותו הגדול והקדוש יג� עלינו ועכ

  ר"ישועה ורחמי� בביאת משיח מנח� אכי
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 והנער איננו איתי כי אי  אעלה אל אבי
  ג.ה.מהרב  אתמ                 )לד, מד (

ק "כ חייו של פ משנת"הפסוק עביאור 
  א"זיע ט"הקוה ר"מר� אדמו

כי אי� אעלה אל אבי והנער "בפרשתינו 
איננו אתי פ� אראה ברע אשר ימצא 

וכמו ע "ידוע מצדיקי� זי, "את אבי
, א"ר זיע"שהארי  בזה מר� אדמו

כי אי  אעלה אל , המכוו� בפסוק הזה
� שבשמי� לאחר אריכות ימי אבי

א� לא ניצלתי , והנער איננו אתיושני� 
ו כראוי את ימי הנעורי� בתורה "ח

, איננו אתי' שאז הוא בחי, ויראת שמי�
ה ושרה "אצל אברה� אבינו ע' היפ� הכ
ואברה� ושרה זקני� באי� , ה"אמנו ע
ופירשו בזה שה� באו ע� , בימי�

שה� ניצלו את כול� , הימי� שלה�
כל רגע בשלימות לעשות רצו� קונ� ב

וא� הנער איננו אתי שלא ניצלו , ורגע
אז באיזה פני� , את ימי הנערות כראוי

וכמו שידוע , שבשמי� אעלה אל אבי
א מפליג "ר זיע"אי  שהיה מר� אדמו

במעלת� של הבחורישע יאהר� לנצל� 
שהיה נאה דורש , כראוי לתורה ולעבודה

ונאה מקיי� וסופר עיתיו ורגעיו כל 
, בה ללא ביטול כללהימי� עד זקנה ושי

עד שהוסי! לומר לפני הבחורי� שכל 
מי ' כ  גדולה מעלת ימי הבחרות שאפי

שכבר זכה למלאות� כול� בתורה 
כ "כ יכול להצטער אח"ג, ויראת שמי�

  ~  א"ר שליט"ק מר� אדמו"דברי כמ~  
  יומא דהילולא דמר� רבינו משה מלעלובלרגל 

  ".ונפשו קשורה בנפשו"' לס
===  

רבינו מר�  ק"של זקההוא יומא דהילולא היו� 
 היה כולו גאולה שלימהש, א"משה מלעלוב זיע

ובזה עסק ובזה פעל כידוע  ,שכל ענינו להחישה
 בא אתומסיבת ז, והיה לו מסירות נפש על זה

ז "י כדי לפעול הגאולה השלימה א� עכ"ל לא"מחו
לא יצא זה אז לפועל בגלל שלא היה זה עוד הזמ� 

ולכ� נתעכב ש� מ� השמי� ולא יכל להגיע , הנכו�
ז "שעבו' לכותל המערבי שזה היה עיקר רצונו הט

י ולירושלי� כדי לזכות להגיע לכותל "בא לאר
  .לימהז להביא את הגאולה הש"ש� עידהמערבי ו

משמיה א מאמר שאמר דכשיבוא ' וכדמתאמרי
לכותל המערבי הוא יזעק זעקה גדולה וכל ישראל 

שלא זכינו ולא היה זה הזמ�  א� מאחר, יתאספו
ולא הצליח  א לכ� נתעכב"של הגאולה שתהיה בב

א� בתכלית אמר שש� יפעל , לכותל המערבי
הגאולה השלימה ובוודאי דבריו לא ישוב ריק� 

נות שעשה לזה קרבו את הגאולה בהכ' ואפי
הג� , א"השלימה ויקרבו אותה שתהיה עכשיו בב

' בודתו הקי ע"ז ע"שלא הצליח להגיע לש� עכ
  .א"ודאי תתקרב אלינו בב

סיפור הדברי� והשתלשלות� היה שאכ� ובאמת 
ק אבל לא הצליח "א בא לירושלי� עיה"הוא זיע

לפי שמיד שבא לירושלי� , להגיע לכותל המערבי
א תיכ� נפל למשכב של פיקוח נפש "ק תובב"העי

ז ציוה שיקחוהו ע� מיטתו אל הכותל "ועכ
ל ובניו "המערבי כדי להחיש גאולת� של ישראל כנ

והליכה זו , פחדו לקחתו שהרי זה חולי מסוכ�
עד שהחליטו בלב� שהרי הנה , ו"מסוכנת לחייו ח

י היתה מתו� הקרבה "אמנ� כל נסיעתו זו לאר
ת עד "כ כמו שעזרו השי"א, נ"מסי עצמית עד כדי

שהול� בדרכו שהוא ' כא� יעזרהו ג� הלאה אפי
כ לא "נ ג"א� יל� במסי' משלי� חייו מנגד ואפי

וכיו� שכל נסיעתו , ו"יאונה לצדיק כל או� או רע ח
היתה בגדר של סכנת ופיקוח נפש לכ� צריכי� 

נ ולכ� לקחוהו "במסי' להביאו לכותל המערבי אפי
אלא שלפתע כשכבר היו קרובי� , לש� במיטתו

לכותל המערבי וראו� הערביי� הרשעי� התחילו 
ש זורקי� עליה� מטר אבני� כדי "אלו הרשעי� ימ

למונע� מלהמשי� בדרכ� ולא היה שיי� לבוא 
זאת יע� כי  היתה' ומאת ה, וליקרב לעבר הכותל
  .לא הגיע אז הזמ� לזה

ודאי שפעולתו קירבה ומקרבת הגאולה אבל 
יגמור בעדי ' לה עליו הכתוב כמו שעשאה והומע

ולכ� אחר שהשלי� זה אז , פעולת צדיק לחיי�
ב כשהוא שבעי� ושתיי� או "נסתלק לחיי עוה

ד ימי� "ב או ע"וכנגד� ע, שבעי� וארבע שני�
יו� 'ק "וכמו שאמר בבואו לארה, ק"שחי בארה

י חי "ל ובא"היינו שכנגד מני� שנותיו בחו' לשנה
  .י ואז ש� נסתלק"מי� בארכ מני� י"כמו
לומר דמה שהוא נות� ' היה מרגלא בפיו הקג� 

לעשות כ� ' בכל מיני פעמי� כל מיני סגולות וכדו
או כ� אי� לו בה� שו� כוונה בעצ� זה המעשה 

וכל אשר הוא "בפסוק ' וצורתו אלא רק כפי מה שכ
שלכ� מה שהוא מצווה " מצליח בידו' עושה ה
  .ד"ז להצלחה ולס"זוכי� עיד

מספרי� עוד שכשהוא היה ילד בגיל שמונה אז ג� 
פתח לו השער ליכנס  א"ד זיע"מר� מוהר' אביו הק

ס "ת ועבד עמו וג� למד עמו ש"בעבדות השי
ס ופוסקי� ואז היה הקור "ופוסקי� או רוב הש

לכ� עבור שיוכלו ללמוד , גדול מאוד כרגיל בפולי�
סה ק בישוב הדעת כראוי הכניסו אביו לקופ"התוה

מלאה בקש ותב� וש� למד עמו לילות ארוכי� 
  .ק"התוה
א וכמו אביו "זיע' היה הול� בדרכי אביו הקולכ� 

מר� רבינו דוד מלעלוב שהיה נסתר מאוד א� הוא 
היה נסתר עד כדי כ� שלא הכירו הבריות בו 

ולכ� א� לאחר הסתלקות אביו לא נהיה , ובגדלותו
ה אלא רק לאחר כמ, תיכ� לרבי אחריו מיד

מעשיות שונות שעל ידיה� גילו שהוא קדוש 
א נסע ביער "שפ מסופרועל אחד מאלו , עליו�

ובתו� , ובאמצע הדר� עצר וירד להתפלל מנחה
כ� הרגיש מלווהו שעובר זמ� מסויי� והוא אינו 

כ הרבה זמ� "חוזר והיה זה לפלא בעיניו שנשאר כ
לכ� הוא החליט לצאת , שהרי היה ש� שלג וכפור

א "יער לחפש ש� את מר� רבינו משה זיעבעצמו ל
והוא הל� לחפשו ומצאו כשהוא אוחז באמצע 

ע של מנחה והוא עדיי� מתפלל עוד שמונה "שמו
עשרה כשמפניו זולגות דמעות ובכיות נוראות מה 

ולא רק זה אלא ג� , שבשר וד� אינו יכול להשיג
ובוודאי שהוא , שבתו� השלג ראו סימני הדמעות

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבד  דבר באזני אדוני 
 )יח, מד( 'ואל יחר אפ  בעבד  וגו

ויאמר ה "כשאיש הישראלי ניגש לפני הקב' פי אליו יהודהויגש 
וכינה אוז� כלפי מעלה ( 'דבר באזני כות� נא לי רשות לדבר  בי אדני

על מה שאיני ראוי  ואל יחר אפ  בעבד  ,)כדי לשבר את האוז�
כמו שאתה בקרבי כ� יש בי חלק היצר הרע  כי כמו  ,והגו� לכ�

כי זה לעומת זה עשה אלקי� והיצר הרע אינו מניח לו לעשות 
  )דחיי אילנא( .רצונ� הקדושה

*  
ל חסידי� הראשוני� היו "יש לרמז בכתוב זה מה שאמרו חזאו 

ומתפללי� כדי שיכוונו את , שוהי� שעה אחת קוד� התפילה
שבאותו השעה היו מתפללי� על כ� , ליב� למקו�

  ,שבתפילת� עצמה יכוונו ליב�
רבונו של על� עזרני בזה    ,ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוניוזהו 

שאוכל להתפלל  עבד  דבר באזני אדוניו� תפילה לשידבר נא ש
נח ' ק ר"הרה( .ה"שתתקבל לפי הקב, תפילה ראויה כדבעי

  )ע"מלכובי� זי
  

  )כח, מה( עוד יוס! בני חי ישראל רבויאמר 
כי יעקב פנה , פירשו בדעת זקני� מבעלי התוספותמפרשי� 

כמו רב , רבוקרא אותו , גלותעלעגלו� הראשי שהביא את ה
� כי לו ה? עוד יוס! בני חיושאל אותו ה ,החובל קב יותר יעאמי

  . ל"אשר כתוב כי לא האמי� לה� עכ, מאשר בניו
הכא רבי , הת� רבי קרו לי .)פד(  זה מצינו בבבא מציעאמעי� 

וראש  ליסטי�י ש� רבי קרו לי רב� של "מפרש רש, קרו לי
 .ז התואר רב שיי� לכל ראש ומנהיג"לפי. כ"ע, שלה� הייתי

  .)מרי שמאיא(
  

, מו( אחרי ראותי את פני , ישראל אל יוס! אמותה הפע�ויאמר 
� דר� אר* שלא ', האותיות אות ד ה הקדוש"שלאיתא ב )ל בעני

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"רבינו הקוה

 

וה� היסוד , למה לא הספיק בה� עוד יותר
, האד� ע* השדהכ ו"לבני� החיי� שאח

וטבע העצי� והאילנות שכפי שמעמידי� 
כ "וד� רכי� כ� נשארת צורת� אחאות� בע

לכ� ישי� האד� אל לבו לנצל עיתיו , לתמיד
ואז יקויי� ' ורגעיו בעודו שתיל ר� בבית ה

ו , כל ימי חיי' בו שבתי בבית ה וא� ביתו ז
' כ יהיה בחינת בית ה"אשתו שיקי� לאחמ
י זיווגו תושל� "שע', ובית מלא ברכת ה

תורתו שלמד עד עכשיו וכדאמרי במערבא 
שרוי בלא אשה שרוי בלא תורה ויזכה ה

י תורתו יזכה לפרנסה "לשני שולחנות שע
כ א� אי� קמח אי� "שהא בהא תליא ועדש

  .תורה וא� אי� תורה אי� קמח
� "א' לוקי� בגימ'אראת 'יר "ת חב"אשולכ� 

י נישואי� יש לו "שע, ח"� קמ"ה אי"� תור"אי
ואשה יראת , ל ואשת חבר כחבר"פרנסה כנ

ולכ� אמרו קשה זיווגו של , הללהיא תת' ה
ואמרו קשי� מזונותיו , אד� כקריעת י� סו�

' של אד� כקריעת י� סו� שניה� שווי� כא
ג� הרמז א� אי� , ל"שהא בהא תליא וכנ

ח קנייני� שבה� "ת מ"ר, ח אי� תורה"קמ
, התורה נקנית שאות� יקנה בימי בחרותו

ח "כי מ, ח קניני�"ואחריה� שלימות מ
ח לחופה ואז "י כמו שאמרו ב� יח ל"מספר י

ה "מל� כמו דוד המע'הוא חת� דומה ל
ואז היינו כמל� מצד ', שמל� בהיותו ב� ל

ורמוז כל , שלימות תורתו שמא� מלכי רבנ�
ל� 'מת� 'חת "ח אי� תורה ר"זה בא� אי� קמ

 ק"רביה וכמו שאמר פע� מר�, דושה'ק

א לחת� אחד בימי שבעת ימי "� זיע"הרמ
ל "ו  כדי שאחז בזרועו ואהמשתה שלו ת

 בטהרה' ערשט קע� מע� לערנ� א בלאט גמ
ולכ� , )עכשיו תוכל ללמוד ד! גמרא בטהרה(

י שאז יזכה "ח לחופה אתוו� ח"אמרו ב� י
ויעמיד תולדות ויקרא חי , לתורה ע* חיי�

' ופי, שהרי רחל אמרה וא� אי� מתה אנכי
ל מכא� למי שאי� לו בני� שחשוב "רשיז
  .כמת
לו 'את "ר י"אבהרמז אי� אעלה אל  וזהו

ואיתא בפסוק שמח בחור , חרות'במי 'י
בילדות� שישמח הבחור ע� מעט הילדות 
שנשאר בו שיקח מזה שמחה לעבודת 

ת שטבע הילדי� שה� תמיד "השי
ל� 'אאתוו�  י"אבלכ� הרמז אל , שמחי�

ו קת אלו"רומז להשי אל!, לדות'יחרות 'ב
י� של עול� שעוז וחדוה במקומו וא

לכ� , י שמחה"השכינה שורה אלא ע
י שמחת "מישראל עהבחור יתקרב אליו 

שבו ויעלה הכל ג� הגשמיות שבו  ילדותה
שזהו הרמז , לאביו שבשמי� לצור� גבוה

והנער ל "ת הנ"ר י"כי אי  אעלה אל אב
י כוונה זו אפשר להעלות "שע, איננו אתי

כ עושה "הנערות עדש' ת ג� בחי"להשי
כ והוא נער את בני "ועדש, 'מעשי נערות כו

וכמו שהארי  , שהיה מתרועע אית�', וכו
א בצור  ומעלת האחדות "ר זיע"מר� אדמו

, בי� הבחורי� שהיו מסתופפי� בצל הקודש
שזהו י עסק התורה והתמדה בה "והכל ע
  .ת"השי' יורת 'תמת 'את "רי "אתהרמז 

 

בבא מציעא ( יכתוב נכסיו לבניו בחייו ויהיה מהצועקי� ואינ� נעני�
י� הוא וביתו כשבא יעקב למצר, שמעתי בדר� הלצה :)עה

אמר , ק שהיה מכלכל את כול�על שולח� בנו הצדילסמו� 
אב , כלומר אמר במשל הדיוט, אמותה הפע� אחרי ראותי פני 

ה בני� לא רועש, אחד מפרנס עשרה בני� באהבה וברצו�
, כי זהו דבר נגד הטבע, מפרנסי� באהבה וברצו� אב אחד שלה�

  , ה"ל השל"עכ
 יק מווארקחיצ' ר ק"הרהאחד שאל את , בסיפורי חסידי�ומובא 

ואילו לתמו� , כס� לנצרכי�ומדוע הוא תור� ברצו� צדקה , ע"זי
, ל"ר זצ"ענה לו האדמו? על ידי מאמ* נפשי ושההוא ע, בהוריו 

שהורי� יכלכלו ויתמכו , כי הטבע הוא, גוד לטבעימשו� שזה בנ
וכתוב בספר . ולא שהבני� יתנו בחזרה להורי�, בילדיה�
� לדבר משו� טע, ת נודע ביהודה"בעל מחבר שוק "הגה תולדות

לכ� זה הושרש , שאד� הראשו� דאג ליוצאי חלציו ולא לאביו
בריש  רבינו בחייוהנה , בטבע של אד� שהורי� יכלכלו בניה� 

מביא שהצדקה הגדולה ביותר היא לפרנס את , פרשת ויחי
מר טע� נוס� מדוע קשה לקיי� מצוה ולפי זה אפשר ל ,ההורי�

, מסית יותר נגד מצוה זומפני שזו מצוה גדולה לכ� היצר ? זו
כ� כל מה  .)סוכה נב( וכש� שכל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

   .)אמרי שמאי( .שהמצוה גדולה יותר אז יצר הרע מסיתו יותר
  

 יוס! את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו ל� לפי הט!ויכלכל 
  )יב ,מז(

, ל הסתכלות"ו� רזשלל פירוש ט� הוא ב"ז זצוק"אאאמר 
. ש"שפיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי עי :)מגילה יד( ל"� זכאומר
ה ומצפה הוא כי העיקר לפרנסה הוא שיהיה האד� צופ והעני�

היינו הצדיק מדת  ויכלכל יוס! זהו, באמונה ובטחו� לשמי�
לח� לפי  )ק ריא א"זוה, ב,ח סתרי תורה וישב לב"זו' עי( המשפיע 

פי השיעור שהיה כל היינו לפי ההסתכלות לשמי� היינו ל הט!
כי על ידי זה היה כלי , אחד צופה ומצפה לשמי� היה לו יותר

  )דברי ישראל( � לקבל השפעוכיותר מ
  

 אל תעצבו ועתה 

שלא  אל תעצבוו )א"כ' ר פ"בר( אלא לשו� תשובה ועתהאי� 
 אמרי שאול בש�( .התשובה בעצבות כי א� בשמחה תעשו
 'ג' המש  בעמ  )ע"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"הרה

        ))))לדלדלדלד, , , , מדמדמדמד((((    כי אי� אעלה אל אבי והנער איננו אתיכי אי� אעלה אל אבי והנער איננו אתיכי אי� אעלה אל אבי והנער איננו אתיכי אי� אעלה אל אבי והנער איננו אתי
והעבודה , לרמז בזה שמוסב על ימי הנערות שני הבחרות של האד� שהיא היסוד והעיקר בשני ימי חיי האיש היהודייש יש יש יש 

חלילה נתרשל ונתבזבז ימי הנערות להבל ולריק הרי נפגמה  וא�וא�וא�וא�, ההיא היא המעולה והנעלה בעבודת הש� יתבר�בעיד� 
        .'שלימות נפשו ותכלית נשמתו השוקקת לחזור למקור חצבה זכה ונקי

    איננואיננואיננואיננו, רותהכוונה לימי הנע    ----    והנערוהנערוהנערוהנער, שבשמי� אל אביאל אביאל אביאל אביהיינו הנשמה זועקת באיזה פני� אחזור  - כי אי� אעלה אל אביכי אי� אעלה אל אביכי אי� אעלה אל אביכי אי� אעלה אל אביוזהו וזהו וזהו וזהו 
כי  - " פ� אראה ברע"זה יש לומר המש� הקרא  ובדר�ובדר�ובדר�ובדר�. ת"שהימי� האלו אי� בה� חפ! של מעשי� טובי� ועבודת השי - אתיאתיאתיאתי
כי , עס ווערט שלעכט, סופ� שיבואו על עונש� ויראו ברע, ע תדע כאשר לא מנצלי� כראוי וכהוג� את ימי הנערותויד

        .ר בתוקפו"מקוד� היצה
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  פניני� יקרי� על הפרשה
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    ר שלמה זלמניא"רבי שבתי השני מראשקוב ב    ––––
  � רבי יוס" אלימל! הלברשטא

  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    ר משה מקשאנוב"ב
  ))))בבבב""""א תמא תמא תמא תמ""""גגגג((((    עזרא הסופר �נחמיה ב� חכליא –

, , , , אאאא""""דדדד((((    הנגיד מגרדנה ומשנה למל! ספרד -ר שמואל"ד ב"רבי יהוס" הי
  ))))זזזז""""תתכתתכתתכתתכ

  ))))בבבב""""שצשצשצשצ((((    תורת חיי� - רבי אברה� חיי� ב� נפתלי שור
  ))))טטטט""""תרלתרלתרלתרל((((    ר יעקב"רבי יהודה הארווי� ממעלי� ב

        ))))ככככ""""תרתרתרתר' ' ' ' הההה((((    רבי ישועה בסיס
  ))))גגגג""""תרסתרסתרסתרס((((    ר יוס" ברו!"ימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאט ברבי קלונ

   .מלאכי הנביא ))))חחחח""""תמתמתמתמ' ' ' ' גגגג((((    ר ברכיה ב� עדו הנביא"זכריה ב –
  ))))אאאא""""שעשעשעשע' ' ' ' הההה((((    ר עובדיה בעל מנחת יהודה"רבי יהודה לייב ב

  ))))הההה""""תרתרתרתר((((    ליקוטי הלכות' ר נפתלי הר� מברסלב ב"רבי נת� ב
    נהר שלו� ועוד -בר יהושע אשר מפוריסו"רבי מאיר שלו� מקאלושי� ב

  ))))בבבב""""תרסתרסתרסתרס((((
  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((    ר שלמה חיי� מקוידינוב"רבי נח מהארידישי� ב
  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((    אאאא""""אלעזר מנח� מלעלוב זיעאלעזר מנח� מלעלוב זיעאלעזר מנח� מלעלוב זיעאלעזר מנח� מלעלוב זיע    נונונונוק רביק רביק רביק רבי""""מר� הרהמר� הרהמר� הרהמר� הרהרבי ירחמיאל יוס" ב� 

    אמונת אברה� - אשדוד-ר יוס" לייפער מפיטסבורג"רבי אברה� אבא ב
   ))))����""""תשתשתשתש((((

קדשי יחזקאל על  -ר מאיר יחיאל הלוי"ד ב"רבי יחזקאל מאוסטרובצה הי
        ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    קדשי�

        
        
        
        

        טבתטבתטבתטבת' ' ' ' ק טק טק טק ט""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        

        

        טבתטבתטבתטבת' ' ' ' יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        

        טבתטבתטבתטבת    אאאא""""יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        
        

        
ב ב ב ב """"יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        טבתטבתטבתטבת

        
        
        
        

ג ג ג ג """"יייי    ''''דדדדיו� יו� יו� יו� 
        טבתטבתטבתטבת

        
        
        
        
        

ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
             טבתטבתטבתטבת

        
        
        
        
        

        
ו ו ו ו """"טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
 תתתתטבטבטבטב

  ))))וווו""""תקסתקסתקסתקס((((    אור פני משה' ר יצחק הלוי מפשווערסק ב"רבי משה ב –
  ))))אאאא""""תקמתקמתקמתקמ((((    פני משה על ירושלמי –ר שמעו� מרגליות "רבי משה ב

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((    עיר חדש\ראאב ולבסו" ב\ד ראגענדאר""ר יעקב שטראססער אב"רבי אליעזר ב
   קסטלני� ר יהודה לייב"רבי מרדכי חיי� ב

  ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((    ]סלאנימער ))))דיי�דיי�דיי�דיי�((((    מוטל' ר[ מאמר מרדכי 'ב
        ק מר� רבינו משה מלעלובק מר� רבינו משה מלעלובק מר� רבינו משה מלעלובק מר� רבינו משה מלעלוב""""ככככ –
        ))))אאאא""""תריתריתריתרי((((    אאאא""""דוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיע    נונונונוק רביק רביק רביק רבי""""ב� מר� הרהב� מר� הרהב� מר� הרהב� מר� הרה    

  ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((    ני�'ר ברו! מויז"ב האגר מזלישטשיק רבי שרגא פייבוש
  ))))טטטט""""תקמתקמתקמתקמ((((    ט"מר� הבעש' תל –ר שאול "רבי צבי הירש מאוסטרהא ב

  ))))גגגג""""תרפתרפתרפתרפ((((    חת� רבי מרדכי מקריסטשוב -מנח�ר חיי� "רבי משה מזינקוב ב
  ))))זזזז""""תשלתשלתשלתשל((((    ברכה משולשת –ר אשר אנשיל "רבי יצחק הכה� הוברמ� מרעננה ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    ני�'ר ישראל מויז"שארית מנח� ב' מוישווא ב האגר רבי מנח� מנדל
        יומא דהילולא של מר� מלכאיומא דהילולא של מר� מלכאיומא דהילולא של מר� מלכאיומא דהילולא של מר� מלכא    ––––
        עטרת ראשינו ותפארתינו גאו� עוזנו עטרת ראשינו ותפארתינו גאו� עוזנו עטרת ראשינו ותפארתינו גאו� עוזנו עטרת ראשינו ותפארתינו גאו� עוזנו     

        ,,,,אאאא""""ועכיועכיועכיועכי    ח� זכותו יג� עלינוח� זכותו יג� עלינוח� זכותו יג� עלינוח� זכותו יג� עלינוטרבינו אלתר אלעזר מנטרבינו אלתר אלעזר מנטרבינו אלתר אלעזר מנטרבינו אלתר אלעזר מנ""""הקוההקוההקוההקוה
        ))))אאאא""""תשסתשסתשסתשס((((    אאאא""""ק רבינו משה מרדכי זיעק רבינו משה מרדכי זיעק רבינו משה מרדכי זיעק רבינו משה מרדכי זיע""""ב� מר� הרהב� מר� הרהב� מר� הרהב� מר� הרה    

  ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((    ד מסטעפי�"חת� רי -ר יוס" מאוסטילא"רבי לוי יצחק מסטעפי� ב
  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((    חת� רבי יוס" מראדויל -ר יחיאל מיכל לערנער"רבי מרדכי משומסק ב

    חת� רבי אלימל! מקאזני� -בר חיי� ישראל מפילו"רבי אברה� יוס" מורגנשטר� מקאצק ב
   ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((

  ))))זזזז""""תקעתקעתקעתקע((((    טבת' ה' א שנפ"ט וי"ר צבי ב� מר� הבעש"רבי אהר� מטיטיוב ב –
 ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    ק רבי פינחס מקורי�"תלמיד הרה -ר יעקב יאקיל"ב דירבי רפאל מבערש

  מי�'ר יעקב אריה מראדז"רבי ישראל מאוסטראווצא ב
  ))))חחחח""""תשלתשלתשלתשל((((    אורנר איתמר מנדב"בראזענבוי� רבי חיי� מרדכי 

  

ידע שאינו אד� , מלווהו ואי� אנו יכולי� להשיג זאת וכשראה זאת, ותפעל בתפילתו רב
היו עוד כמה מעשיות עד שקיבלוהו כל תפוצות  וכ� פשוט ורגיל כי אי� זה דבר פשוט
ז ג� כל צדיקי הדור חיבבו אותו והיו מחשיבי� "ואחר, ישראל למנהיג שהוא קדוש עליו�

  .אותו עד מאוד
י ונפרד מקהל עדתו "א לאר"מ זיע"שלפני שנסע מוהר א"מ זיע"מר� מוהרמסיפר ג� 

שכתוב , שבפולי� היה אז שבת פרשת דברי� לכ� אמר לה� דברי פרידה מפרשה זו
הכי שמשה מרמז על מנהיג הדור וצדיק ' ופי, "אלה הדברי� אשר דיבר משה"בפרשה 

 ,כ איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא ומשה שפיר קאמרת"אמת שבכל דור ודור וכמש
ממילא ההמש� אשר דיבר משה אל כל ישראל פירושו שמאמרי הצדיק אמת יש לה� 
קשר לכל ישראל וכל אחד ואחד מישראל יש לו לימוד המוסר והתיקו� לנפשו מאלו 

כפטיש יפוצ* סלע שמתחלק להרבה ניצוצות וכל ' הדיבורי� של הצדיק אמת שה� בחי
ק "בתוה' א שאי"מ מלעלוב זיע"רוכ� יש עוד יש מאמר מ, מקבל מה� לפי בחינתו' א

כ ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה "ת את ישראל כשיצאו ממצרי� מש"שציוה השי
מ "מר� ר' כלי כס� וכלי זהב ושמלות ושמת� על בניכ� ובנותיכ� וניצלת� את מצרי� ופי

י לווי� של המצריי� וממילא יפחדו לחזור "ע רצה שיהיו בנ"א העני� בזה שהרבש"זיע
למצרי� בכדי שלא יבקשו מה� המצריי� להשיב לה� את כל ההלוואות שהלוו ולשוב 

לכ� , ז ינצלו מלומר לשוב למצרי�"ק איסור לחזור למצרי� וג� עיד"שמפורש בתוה, לה�
ת ללוות כל זה ממצרי� אלא שבאמת ג� בלא זה כל טוב אר* מצרי� היה מגיע "ל השי"א

  .לבני ישראל ולכ� באמת יצאו ברכוש גדול
' מ אמר וכ� עוד צדיקי� אמרו זה ג� על עוד צדיקי� אחרי� שאי"הרבי מוהרמר� מ

ז "ק במאי דעסיק איניש בהאי עלמא עסיק בההוא עלמא שמה שהיה עוסק בעוה"בזוה
מ עוסק לקרב הגאולה בוודאי עסוק "ב וממילא כמו שבחייו היה ר"בזה הוא עוסק בעוה

 מסופרעוד , א"שתבוא גאולתינו עתה בבבזה ג� עתה בעלמא דקשוט ואינו נח מזה עד 
יבוא עמו  מר� רבינו אלעזר מנדלי הוא חפ* מאוד שבנו "שכשעלה מר� רבינו משה לאר

י מפאת "כ רצו שיבוא לא"מ לא כ"י אלא שהורי אשתו של מר� רא"ע� כל משפחתו לאר
י כידוע עד כדי כ� שנאלצו להגיע לטובת תומכי� "העניות הגדולה ששררה אז באר

נ וה� לא "י היה נצר� לזה מסי"ולכ� בימי� הה� להגיע לא, ל והפרנסה היתה קשה"ומח
אלא , כ יכלו להסכי� בלב של� לזה העני� ולקבל זאת שבת� תסע וערערו על זה קצת"כ

, שהוא חייב ליסוע עמו' א לא הסכי� עמ� וצוה על בנו הק"שמר� רבי משה מלעלוב זיע
תקי� של רבינו שיסע עמו לא ידעו לשית עצות וכשראו בני המשפחה רצונו החזק וה

וכאשר יפסוק כ� יעשו  ע"ק רבי שלו� מבעלזא זי"ההבנפש� ולכ� החליטו לשאול את פי 
ק והוא אמר שישאלו את פי הנערה היינו את אשתו של רבינו אלעזר "הלכו ושאלו את הה

והיא , לו אותהמנדל בעצמה ויעשו כרצונה וא� תרצה ליסע לא ימנעו בעדה וכ� הוה ושא
היתה אשה חכמה ופיה פתחה בחכמה וענתה שהנה זה דבר ידוע בכל ארצות פולי� 

כ "וא, נ לשחר פני הצדיקי� בפולי�"והסביבה שהולכי� יהודי� ומכתתי� רגליה� במסי
כ למסור הנפש כדי להגיע לרבי גדול זה "י עצמה איז א גרויסע רבי וצרי� א"הרי ג� אר

י וכששמעו זו התשובה הברורה "לאר' ואביו הק' וע ע� בעלה הקכ ודאי שרצונה ליס"וא
  .י"מפי בת� שוב עזבו� והניחו� ליסוע לא

ל עשה מסע מיוחד לגדולי וצדיקי דורו להיפרד "מ את חו"שלפני שעזב מר� ר ומספרי� 
ינער שימתי� לו ויסעו 'אז ביקשו הרוז י�'י מרוז"ק ר"ההע וכשהגיע אל "א מה� בפ"מכאו

חדיו אז החוה לו רבי משה על זקנו שהוא לב� מדי ואמר לו שזקנו הלב� אינו מניח שניה� י
  .לו להמתי� עוד וחייב הוא ליסוע כבר עכשיו כי אי� זמ� כי זקנו כבר מלבי�

ש מבעלזא לא היה יכול להכנס אליו כי הדלת היתה "שכשהל� להפרד מר מסופרעוד וכ� 
יבל קהל אליו לכ� הל� רבי משה לדרכו ש מבעלזא הסתגר בחדרו ולא ק"ור, מסוגרת

ענו ואמרו לו על רבינו משה , ש את הדלת ושאל מי היה כא� שהל�"ולפתע פתח ר
ש כ� אז ציוה שיחפשו אותו באכסניא כי אולי הוא עוד נמצא כא� "כששמע ר, מלעלוב

ז "וכ� היה שחיפשוהו עד שמצאוהו וחזר והגיע לרבי שלו� והחלו לדבר זע, וישיבוהו אליו
ובי� הדברי� דיבר עמו רבי שלו� על כוח התשובה האמיתית של האבות שבזה 

כ יתעלה ויוכלו לזכות לכתחילה להייליגע נשמות "שהב� ג, משפיעי� א� על הבני�
' ובזה פי. ל"ז ואכמ"כ מכוח תשובת ההורי� יזכו הבני� כידוע כ"קדושות לבניה� וג� אח

ו זוכי� שיהיה נשפע עליכ�עליכ' ק מבעלזא את הפסוק יוס� ה"לו הה עליכ� , � שתהי
  .על בניכ�

וזכות כל , יעזור שזכות רבינו משה ב� רבינו דוד מלעלוב יג� עלינו אוי� אייביגת "השי
ירח� ויעזור בכללות ופרטות לכל ישראל וישמח כל ' וה, הצדיקי� יגנו עלינו אוי� אייביג

עכשיו זהו כבר סמו� , עס גוטישראל בכללות ופרטות וכולנו זאל� האב� געפוילט אל
ר "ויה, כמה זוכי� לתיקוני� באלו הימי� י הקדוש"מהארונראה לימי השובבי� כידוע 

ר ית� לכולנו רפואות ישועות "וברו, שנזכה לתשובה באמת מאהבה ובשמחה תמיד
תורה וגדולה , ד שלו והכל בניקל"וית� לנו ס, ר חיי מזוני רויחי ואריכי"ברכות שמחות בגו

� יעצ "וכ, א"קבמ א יוושע במאי דצרי� וית� רפואה ישועה שמחה וגאולה שלימה שוי
  .אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

ועבר עליו נסיונות קשי� ומרי� והתגבר 
והנה הוא חי בתוספת חיי� שיש , עליה�

שעלה ונתעלה , ת"בה� אהבה ויראה להשי
והוא , בשני� האלו למעלות רמות ונשגבות

ועל כל זה נוס� , הנקרא איש חי ורב פעלי�
אצלו קדושה שזכה להאהיב שמו של 

� "ש הרה"ה על כל מצרי� כמ"הקב ק מרוזי
לכ� כנגד כל הריבויי� הללו אמרו ו, א"זיע

  .לשו� ריבוי ותוספת, בלשו� הזה עוד יוס� חי
ל דהנה "י, ש כי לא האמי� לה�"מועל 

, ביעקב כתיב ויעקב איש ת� יושב אוהלי�
אמר  א"מ זיע"ק מר� הרמ"הרהז "ואא

בקדשו לבאר העני� דאיתא שעשו פרכס 
ולכאורה על עובר במעי , ז"לצאת לבית ע
 :)נדה ל' עי(  יתנני ירחי קד� אמו כתיב מי

, ז"ולמה רצה לצאת לע, ר"ואי� לו אז יצה
ותיר* שבאמת מה שעשו רצה לצאת ליד 

כי , ז"ז היה בכדי לשבור ולעקור הע"בית ע
א "לכ� היה מיועד לתפקיד ללחו� נגד הסט

אלא שלבסו� יצא ממנו מה , קליפהוה
ועוד יותר מכ� , שלא מילא תפקידו, שיצא

ולעומת זה יעקב , ל"ז ר"הל� בעצמו ועבד ע
ה תפקידו היה לישב באהלה של "אבינו ע

י עסקו בתורה ובעבודה יתרבה "וע, תורה
, וממילא יסתלק החוש� והרע, האור והטוב

דרכי� ' והשני תפקידי� האלו ה� ב
של מלחמה ' דר� א, הקליפהבמלחמה נגד 

' והדר� הב, ישרה ע� החוש� לגרשו ולבערו
, של תוספת אור ובכ� החוש� ממילא נעל�

א שזה "מ זיע"ק מר� רבינו הרמ"וסיי� הרה
, א להבי� את זה"תורת אמת כי אחרת א

  . ק"עכדה
 )יבפסוק ( �"רמבש ה"להסמי� לזה מויש 

ו  ,"וישבת באר* גש�" היה יוס� יודע באבי
ירצה לעמוד באר* מצרי� אשר ש�  שלא

על כ� שלח לו מעתה כי , הבירה למלכות
ש "והוא כמ .ל"עכ, באר* גוש� יושיבנו

, שיעקב היה בדר� ושיטה של יושב אוהלי�
ולכ� לא לרוחו תהיה ישיבה בעיר הבירה של 

והנה כי כ� יעקב בשמעו כי יוס� , מצרי�
במצרי� חשש מאד פ� ' פרס� אלקותו ית

� בדר� המלחמה ע� הקליפה השתמש יוס
וא� , לצאת לרחובה של עיר ולגרש את הרע

מ לא זו היתה "מ, כי יש דר� מלחמה כזו
דרכו ותפקידו של יעקב אלא דרכו היתה 
, לישב באהלה של תורה ולהרבות האור

ויוס� שהיה זיו איקוני� שלו דומי� לשל יעקב 
הרי שג� דרכו ושיטתו של יוס� צרי� שיהיה 

וחשש יעקב בא� יוס� לקח לו , כשל יעקב
שיטה אחרת מי יודע א� לא נכשל בדרכו כי 

ולכ� כשאמרו לו בניו , לא לו המלחמה הזו
בכל מצרי� חשש יעקב מזה " מושל"שהוא 

� לזה כי מושל הכוונה למי , ולא רצה להאמי

  דברי תורהדברי תורה
 'א' המש! מעמ

שמתפקידו לעקוב אחר הסרי� למשמעותו 
ומוכרח , א� ה� מבצעי� את תפקיד�

ולא זאת , להתערב עמה�להימצא ביניה� ו
ולזה אמר , היתה רצונו ושיטתו של יעקב

הכוונה בזה שאמרו , וידברו אליו כל דברי יוס�
ויוס� אמר כי יאמרו , לו את לשו� יוס� בדיוק
דייק לומר בנ� יוס� , לאביו כה אמר בנ� יוס�

לרמז לו בזה כי הוא בנו ודומה , ולא יוס� לבד
ופרס�  ובדר� שלו ש�, לו בדרכו ושיטתו

אלקותו במצרי� שלא הל� לרחובות העיר 
ובשווקי� אלא יושב אוהלי� ועוסק בתורה 

כ מזריח אור אלקותו בליבות בני "ועבודה ועי
ולזאת אחר שאמרו לו את לשו� יוס� , האד�

, ותחי רוח יעקב, שהוא בנו והול� בשיטתו
, הכוונה רב עוד, רב עוד יוס! בני חיואמר 

חי שאמרו לו עוד שעתה ניתוס� על העוד 
שיוס� בני חי שהוא בני , תוספת קדושה

  .ומתנהג בדרכי ובשיטתי
החוזה ק של "ש בספה"הזה נביא מובעני� 
אשרי אד� עוז "א לפרש הפסוק "זיע מלובלי�

שהתחיל בלשו� יחיד , "לו ב� מסילות בלבב�
א� הכוונה , וסיי� בלשו� רבי� בלבב�, לו ב�

שאינו צרי�  ,במי שמחזיר בני ישראל בתשובה
, שיהל� בשווקי� וברחובות להחזיר� בתשובה

י קדושת אור "וע, אלא יעסוק בתורה בביתו
רוח ממרו� על ' תורתו ישפיע שיערה ד

וזהו אשרי , האנשי� שיחזרו בתשובה שלימה
, שעוסק בתורה שנקרא עוז, אד� עוז לו ב�

כ גור� מסילות "ועי, עוז לעמו ית�' ש ד"כמ
רה שיחזרו בתשובה בלבב� של בעלי עבי

מק* ' בזכרו� זאת פ' ועי. [ק"עכדה, שלימה
ומקובל בש� ] ש דברי� חריפי� בעני� זה"מ

א שצוה לכתוב "זיע ק רבי אהרו� מקארלי�"הרה
  על מצבתו 

ואמר על כ� בנו , אל� בעלי תשובה' פשעשה 
וכי יעלה במחשבה שאבא , א"זיע א"ק ר"הרה

לא  ,עמד ברחובות ברלי� ועשה בעלי תשובה
אלא שישב בביתו ועסק בתורה ועבודה , ולא

ז האיר אור של קדושה "ועי, בקדושה וטהרה
אל� אנשי� וגר� לה� בזה ' בליבות של פ

  .שיחזרו בתשובה
וישב ישראל "ל בסו� הפרשה בפסוק "יז "ועפי

באר* מצרי� באר* גש� ויאחזו בה ויפרו וירבו 
וכבר עמדו בזה שהתחיל בלשו� יחיד , "מאד
, וסיי� בלשו� רבי� ויאחזו ויפרו וירבו ,וישב

למה כפל לומר באר* ' הק ח"אוהועוד דייק ב
  , מצרי� באר* גש�

י שישב יעקב באר* "ל הכוונה שע"ל י"הנולפי 
שמכל אר* מצרי� בחר לו אר* גש� ולא , גש�

ולכוונה זאת כפל , �"ש הרמב"בעיר הבירה כמ
וטעמו ונימוקו , לומר באר* מצרי� באר* גש�

, יעקב כדי שיוכל לשבת באהלה של תורה של
ישיבתו זאת גר� שויאחזו בה שהיה לבני 
, ישראל אחיזה בקדושת אור תורתו של יעקב

כי ' ח הק"ש האוה"כמ, ז ויפרו וירבו מאד"ועי
ויגש ( .כשיתרבו הנפשות יתרבו הנולדי�

 )א"תשע

 

 'ב' המש  מעמ - א"ר שליט"ק מר� אדמו"מדברי כ
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  החודש העשירי
  ותקופת ניטל     עשרה בטבת 

  

  

   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

 העשירי החודש
 החנוכה כימי ושמחים טובים בימים אמנם מתחיל טבת חודש
 טבת בחודש חלו זאת אולם מלבד, "זאת חנוכה" הגדול ביום הכלים

 את' ה מתפללים שיהפוך אנו לכן אשר לישראל קשות מאורעות
 .ולשמחה לששון החודש הרביעי

 אבינו אברהם ראשוןה הרועה של פטירתו חודש כי רבותינו קיבלו
 קבר'ת: רשומות ודרשו, ג"אלפים קכ' בשנת ב, טבת חודש היא
 .טבת ת"ר ובה'ט שיבה'ב

 טבת בחודש היתה הרשע נבוכדנצר בידי שהגלתה יכניה גלות
 הבית חורבן לפני שנה עשרה שתים ,ז"שכ אלפים' ג בשנת

 אחשורוש לבית ונלקחה נשבתה מרדכי אחי בת אסתר .הראשון
 .המן למכת הרפואה קודם היתה וזו, תטב בחודש

 נפילת על לו והודיע הנביא יחזקאל אל הפליט בא בטבת' הב
 .הגולה בתוך בנבואתו כפי שהודיע יחזקאל, הבית וחורבן ירושלים
 את לתרגם זקנים לשבעים מצרים מלך ציוה בטבת בשמונה
 .יונית לשפת התורה

 ע"ובשו, בתבט בעשרה אומרים ויש, הסופר עזרא מת בטבת' בט
 נרחיב כאשר( "בו שאירע הצרה נודע לא" איתא )תקפ' סי חיים אורח(

אחד , טבת בחודש היו הגלויות בימי אחרות מאורעות גם .)להלן
 ז"רמ אלפים' ה טבת ד"בי הגלות אירע בתולדות ביותר הנוראים

 וחמשים אנוסים מאות תשע כאשר, שבספרד טאלעדא בעיר
 .ל"ר, זיציההאינקווי בידי חיים נשרפו

 
 התורה תרגום גזירת

 הצרות אירעו שבהם הימים הם בטבת' וי' ט' ח הימים שלשת
 יום את ל"חז עליהם וקבעו ,עליהם להתענות גזרו אשר לישראל

 השני הכריח הבית בימי בטבת' בח כאמור, בטבת עשרה צום
 התורה את ישראל לו שיתרגמו, מצרים בארץ המלך ששלט תלמי
 אחד כל והושיב חכמים ושנים שבעים אסף ואה .היונית בשפה
 נכנס מכן לאחר, מהם מה מבקשים שידעו מבלי נפרד בחדר מהם

 ידע לא איש מהם, ליונית התורה את לתרגם עליו ואחד וציוה אחד לכל
 ביקש מהם מי לתפוס בכוונתו ,מחבריו ואחד משבעים גם כך שנדרש

 כולם בלב אחת דעה ה"הקב נתן .כצורתו שלא פסוק איזה לרמותו ולתרגם
 מקום לאותו שלא ליתן – בו תיקנו וכולם, אחד באופן התורה את שיתרגמו

 .באופן אחד ותירגמו כולם שינו ממש מקומות ובאותן - בזיופיו לנגח רשע
 ובמגילת. העגל בו שנעשה כיום לישראל היה קשה אותו היום: ל"חז אמרו
, דומה הדבר למה משל, שלשה ימים לעולם בא החושך כי :כתוב תענית
, ממנו ובורחים יראים הכל היו קודם שנכלא, בסוגר ונכלא שניצוד לארי

 כל התורה כך? זה גבורתו של היכן: ואומרים בו מציצים באים הכל עכשיו
 הכל , הקודש בלשון חכמיו י"ע ומתפרשת ישראל ביד נתונה שהיא זמן

 כל יוני בתרגום שכלאוה כיון, דופי בה להטיל ומתיראים מפניה חרדים
 .ל"ר ופוגם בא לפגום בה הרוצה

 
 ?טעמו מה, בטבת עשרה צום
 לא בטבת בתשעה: "איתא לאבותינו צרות בהם שאירעו הימים על ע"בשו
 שלנו ובסליחות: "כתב אברהם מגןוה, "בו שאירע היא הצרה איזו נודע
 ".הסופר עזרא בו שמת איתא
 מפני נשמטה בו שאירעה שהצרה יתכן כי אומרים" סופר חתם"ה ובשם
". ניטל" בשם הנקרא, הנוצרים של החגא חל זה בחודש כי ,הצנזורה אימת
 מפורש גילו אבל לא, צום יום הוא תשעה בטבת כי ע"השו נתכוין ולכך

 ערוך בשולחן כבר מוזכר זה ודבר .הצנזורה אימת מפני האמיתי הטעם
 ביום הזה בזמן לנכרי דורון שולח אם וכן" א"רמה שכתב )קמח' סי דעה יורה(

 לשלוח לו אפשר אם, ההוא בחג להם דורון יגיע אם סימן להם שיש אחד
 ".עצמו בחג לאו ואם מבערב
 שצונזרו מפני הסיבה כי וכנראה, במובנם קשים האלו הכתובים הדברים
 אם וכן: "כתוב נמצא הצנזור יד בהם שלא שלטה ע"כשנתגלה שו, בכוונה
 שיש, ר"ייא א"שקורין ניי ל"ניט שאחר 'ח ביום זהה בזמן ג"לעו דורון שולח
, מבערב לו ישלח אפשר לו אם, ההוא בחג דורון להם יגיע אם סימן להם
 ומנהג ישראל ביום זה בגליונות עוד על ניטל( .."עצמו בחג לו לא ישלח ואם
 )ה"אי יםהבא

 

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
  א מלעלוב"ק רבינו משה זיע"ק מר� הרה"כ

  א"ק רבינו דוד מלעלוב זיע"ק מר� הרה"ב� כ
  ג טבת"ייומא דהילולא קדישא 

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
===  

   'הק מנכדי רבינו דידינו הנדיבי י"הונצח ע
  ירושלי� - א "שליט שמעו� אייזנבא!שמעו� אייזנבא!שמעו� אייזנבא!שמעו� אייזנבא!ח רבי "הרה

==================================================

לא נודע וא% על רבינו , דמשה בכל דרא ודרא איתפשטותיהאיתפשטותיהאיתפשטותיהאיתפשטותיה
.'בו ידי זדי� שחיללו את יצועו הקלאחר שנגעו מקו� קבורתו 

שעה שנתגלתה הפורענות דוכדכה עד עפר נפשו הטהורה של 
? היתכ�, כ מאוד"שהיה מיצר ע אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""מר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרמק ק ק ק """"הרההרההרההרה

ולא מצא מרגוע לנפשו עד שסיפרו ! ?בשר חסידי� לחייתו אר!
שהיה ברוסיה שהממשלה זממה לחלל את בית  לו מעשה

וש� היה טמו� אחד מתלמידי בעל , הקברות ולהפכו לכביש
ושאלו צדיק , יצחק אייזיק אפשטיי� מהומעל' צ ר"התניא הרה

א� בכל זאת שאלו את , אחד שיע! לה� שיעבירו את גופתו
אדהכי לבסו% , ב מלובביטש ולא אבה לענות�"ק מוהרש"הרה

א� , טי� להעבירו ממקומו והוציאוהו מש�גברה יד המחלי
וכשסיפרו זאת , באותו יו� ג� נפטר אותו צדיק שהתיר להעביר

, א% אני חששתי להקפדתו של אותו הצדיק: "ב נענה ואמר"לרש
כששמעכששמעכששמעכששמע .))))צדיק מיטיב לדאוג לעצמוצדיק מיטיב לדאוג לעצמוצדיק מיטיב לדאוג לעצמוצדיק מיטיב לדאוג לעצמו((((". צדיקי� געב� זי� א� עצה

מ הדברי� האלו תיכ% ומיד נחה דעתו והיה מתנח� "מר� הרמ
וכשהציע מא� דהו לחפש , "צדיקי� געב� זי� א� עצה"כ� באמרו ב

: 'אמר לו רבינו הק, בסביבה אולי יגלו מחדש את מקו� משכנו
  ".הסבא מצא לו מקו� אחר! אי� לנו צור� בכ�"

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
כלי , ש"מחשובי אנ היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

מסור ודבוק בכל נימי נפשו , עדי� הנפש ונעי� הליכות, מחזיק ברכה
  ה"ה  ,דבר שבקדושה כלוראש וראשו� ל, ק"נ� רבוהלמר

  ב"ארה –בארא פארק  – ו"הי יוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסט רבי ח"ההר
 'בתו הכלה החשובה תחי נישואילרגל שמחת 
  צ"בשעטומ 'שיחיג "עב

ויזכו לבנות בית , ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מה� ומכל יוצ"יה
  .ס"מתו! אושר וכט, החסידותנאמ� בישראל על דר! התורה ו

===  

  ו"הי " משה הערבסט" משה הערבסט" משה הערבסט" משה הערבסטיוסיוסיוסיוסי רבי "גליו� זה נודב לזכות וע
  .ט ובשעה טובה ומוצלחת"במזללרגל השמחה  

 זכות זיכוי הרבי� תעמוד לו להצלחה וברכה וכל מילי דמיטב

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
לשגר למעלת ידידינו הנכבדי� הננו 

ש לרגל "והיקרי� מחשובי אנ
  ה"ה, שהשמחה במעונ�

 מנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסטמנח� שמואל הערבסט' ח ר"הרה
  ב"ארה –פארק בארא  – ו"הי
 יוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסטיוס" משה הערבסט' ח ר"ההרולבנו 

  ב"ארה –בארא פארק  ו"הי
  הבת –נישואי הנכדה  שמחתלרגל 

ר שיזכו לרוב נחת ושובע שמחות "יה
  .וכל טוב סלה

 

        טובטובטובטוב    ומזלומזלומזלומזל    טובטובטובטוב    סימ�סימ�סימ�סימ�
 במידות המושל� ,האהוב ידידינו כ"וחדוה הננו לבר! למע גיל ברגשי

 ימי�כ לילות משי�, אוצרו והיא לחכמתו קודמת יראתו, למעלות תמי�
וכ�  ,ב"מיקירי לומדי ומתפללי בית מדרשינו בב, ובעבודתו' ד בתורת

  ד מדי שבת בשבתו"מסור ללא ליאות למע� שבת אחי� בביהמ
  א"שליט יוס" חיי� נחו�יוס" חיי� נחו�יוס" חיי� נחו�יוס" חיי� נחו�ג רבי "הרה

  מ"בשעטו נישואי הבת בשמחת לבו שמחת לרגל
שיזכה לרוב נחת  ועלמיא על� רבו� קד� לרקיעיא יהו� מיליא ואילי�

 תבי לבנות ויזכו ,ח מתו! רוב שמחה עד בלי די"דקדושה מה� ומכל יוצ
 בני� ובני בני� לראות ויזכו, והחסידות התורה אדני על בישראל נאמ�

  .ובמצוות לשמה בתורה עוסקי�
===  

        א לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחה""""גליו� זה נודב לזכות רבי יוס" חיי� נחו� שליטגליו� זה נודב לזכות רבי יוס" חיי� נחו� שליטגליו� זה נודב לזכות רבי יוס" חיי� נחו� שליטגליו� זה נודב לזכות רבי יוס" חיי� נחו� שליט

 

  לרגל יומא דהילולא
ג "י' דביום  ה"אי שיחול א"זיע ק מרן רבינו משה מלעלוב"הרהשל 

  :מדרשינו יט בבת"טבת הבעל
אשר כל מי שיסייע : 'הננו לפרסם כי מקובל הוא שאמר רבינו הק

  .והזריז נשכר. שישתדל לבקש בעדו' וישתתף לסעודת הילולא דילי
 

 לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�

ויחי לקראת יומא ' בשבוע הבא פ
ר "ק מר� אדמו"דהילולא רבא של כ

  , ד טבת"א שיחול בי"ט זיע"הקוה
  ה"בעזדל ומיוחד דל ומיוחד דל ומיוחד דל ומיוחד גליו� מוגגליו� מוגגליו� מוגגליו� מוג    יופיע

להשתת" בהוצאות  לזכות כל הרוצה
' נ או לברכה והצלחה וכו"הגליו� לע
  לפנות לטלפו� אנ
 052-766-75-63   

  .ויחי בערב' פ' עד יו� ג
  

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
        טובת נשמתטובת נשמתטובת נשמתטובת נשמתגליו� זה מוקדש ומונצח לכבוד ולגליו� זה מוקדש ומונצח לכבוד ולגליו� זה מוקדש ומונצח לכבוד ולגליו� זה מוקדש ומונצח לכבוד ול

  א מלעלוב"ק רבינו משה זיע"ק מר� הרה"כ
  א"ק רבינו דוד מלעלוב זיע"ק מר� הרה"ב� כ

  ג טבת"ייומא דהילולא קדישא 
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

   .ש"החפ� בעל  'הק אחד מנכדי רבינו י"הונצח ע
 .תג� עליו לו ולזרעו עד סו" כל הדורותההילולא ' ב ט"הקוה זכות רבינו

 לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  אוד מוצל מאש, האשה החשובה
 ל"ז אברה� צביאברה� צביאברה� צביאברה� צבי' ה בת ר"ע הדסההדסההדסההדסהמרת 

 שיניברשיניברשיניברשיניבר

  .ה "בצנת. ה"טבת תשנ' נפטרה ט
 


